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Παρακάτω σας παραθέτουμε τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτοκόλλα σε 
περίπτωση επιβεβαιωμένης λοίμωξης καθώς και σε περίπτωση που 
έρθετε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα:

 Α1. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση: 
• Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και 
αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test 
θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες 
απομόνωσης.
• Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν 
υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο 
βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς 
την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός 
συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους 
υποχώρησης του πυρετού.
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν
95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) 
ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.
Α2. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – 
Καραντίνα:
• Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 
FFP2) ή διπλής μάσκας (χειρουργική και υφασμάτινη) για δέκα (10) 
ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen 
Test) την 5η ημέρα από την έκθεση. Εφόσον το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα κατοικεί ή εργάζεται στον ίδιο χώρο με το άτομο, η 
διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται τις ημέρες 0 και 5.
Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού 
ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας Α2 (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην 
κατηγορία Α1 (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.
Αναφορικά με την χρήση μάσκας τα μέλη της Επιτροπής 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 
Λοιμογόνους Παράγοντες εφιστούν την προσοχή στην όσο το δυνατόν 
καλύτερη εφαρμογή αυτής.
Οι ανωτέρω οδηγίες μπορούν να επικαιροποιούνται αναλόγως των 
επιδημιολογικών δεδομένων λόγω της ταχύτητας μετάδοσης του ιού.
Δεδομένου του ότι οι πληροφορίες που σας παραθέτουμε ισχύουν 
κατά την ημερομηνία σύνταξης του προγράμματος   κι όχι κατά την 
ημερομηνία που θα εκτελεστεί το πρόγραμμα, σε περίπτωση νέων 
δεδομένων θα ενημερωθείτε αντιστοίχως όταν αυτά θα ισχύουν. 
Παρακαλούμε  να  παρακολουθείται τις εξελίξεις και τις ανανεωμένες 
ανακοινώσεις - πληροφορίες του ΕΟΔΥ.

Κατά την είσοδο και καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σας 
στο ΚΑΠΗ καθώς και κατά τη μεταφορά σας σε όλες τις 
δραστηριότητες είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95) ή 
εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης), 
σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Σε περίπτωση που κάποιο 
μέλος δεν φέρει μάσκα, δεν επιτρέπεται η είσοδος στο 
πούλμαν  και στο ΚΑΠΗ. Επίσης σε εξωτερικούς χώρους όπου 
παρουσιάζεται συνωστισμός, πρέπει να φοράτε τη μάσκα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ:
Κατόπιν της  νέα εγκυκλίου   ΦΕΚ Τεύχος B’   7005/31.12.2022 ισχύουν 
τα κάτωθι:
• Λειτουργία δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ) με τη συμμετοχή ωφελούμενων ανεξαρτήτως 
εμβολιασμού ή νόσησης κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 9.
• Επιτρέπεται η πραγματοποίηση των εκδρομών και των 
ομαδικών μετακινήσεων για τα δημοτικά ΚΑΠΗ με τη συμμετοχή 
ατόμων ανεξαρτήτως εμβολιασμού ή νόσησης κατά την έννοια 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, καθώς και με τους περιορισμούς και 
τα πρωτόκολλα που ισχύουν ανά δραστηριότητα.
• Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική από 
εργαζόμενους και ωφελούμενους, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 9. 
Για την είσοδο των μελών στους χώρους του Κ.Α.Π.Η. και κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς, είναι απαραίτητη η τήρηση 
όλων των υγειονομικών μέτρων σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρωτόκολλα. Για τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού 
και νόσησης σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 9 της αρ. Δ1
α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ καθώς και 
4756/09.09.2022 ενώ τελευταίο ισχύων φεκ είναι το Τεύχος B’   
7005/31.12.2022.  Σε περίπτωση που βγουν νέες οδηγίες, θα 
εφαρμοστούν αναλόγως. 
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ενημερώνεστε και να λύνετε τις 
απορίες σας, από το προσωπικό του ΚΑΠΗ.
Σας εφιστούμε την προσοχή για την τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων ιδιαιτέρως όσων αφορά στη χρήση μάσκας υψηλής 
προστασίας Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2 και στη σωστή εφαρμογής 
της. 
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες γίνεται με ατομική ευθύνη 
των μελών του ΚΑΠΗ. Ειδικά  σε κάθε πολυήμερη εκδρομή με 
διανυκτέρευση,  σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή του ατόμου με το 
οποίο θα συγκατοικήσετε στο δωμάτιο αποτελεί επιλογή των 
μελών με ατομική σας ευθύνη. 
Σε περίπτωση εμφάνισης θετικού κρούσματος, ακολουθούνται τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κάθε φορά. 
Συστήνεται να αυτό-εξετάζεστε με ράπιντ τεστ πριν την 
αναχώρηση σας για κάθε εκδρομή. Επίσης συστήνεται να 
κάνετε ασφάλεια κοβιντ όταν συμμετέχετε στις πολυήμερες 
εκδρομές (εσωτερικού - εξωτερικού). Αυτό θα σας 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα να μπορέσετε να λάβετε μέρος 
των χρημάτων σας ή όλο το ποσό (αναλόγως του 
ασφαλιστικού προγράμματος που ατομικά ο καθένας θα 
επιλέξει), τόσο αν τύχει να νοσήσετε πριν την 
πραγματοποίηση της εκάστοτε εκδρομής όσο και κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής.


